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Lubaczów, dn. 22.07.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu
drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa
w miejscowości Budzyń w km 5+587”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Lubaczowski
udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 4
udzielone odpowiedzi należy traktować jako modyfikacje treści SIWZ.

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję mostu stałego należy wykonać
z nowych (zakupionych przez Wykonawcę) dźwigarów stalowych, a dźwigary z rozbiórki
istniejącego mostu należy przewieźć na bazę Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Belki stalowe z rozbiórki przęsła środkowego
przewidziano do ewentualnego wykorzystania przy budowie objazdu technologicznego.

Pytanie nr 2. Wobec rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a zamieszczonym
przedmiarem robót prosimy o wyjaśnienie - czy przebudowę mostu należy wykonać połówkami
z utrzymaniem ruchu wahadłowego na moście - czy Wykonawca ma wybudować obok most
technologiczny i skierować na niego ruch samochodowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Przewiduje się wykonanie mostu przy całkowitym zamknięciu
obiektu i wykonaniu mostu technologicznego dla ruchu pojazdów lekkich i pojazdów budowy.
Dla ruchu ciężkiego Wykonawca opracuje i oznakuje objazd zastępczy innymi drogami
publicznymi.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na budowę mostu technologicznego wg.
dołączonego schematu. Prosimy o uzupełnienie rysunku schematycznego mostu objazdowego
o informację jaka ma być jego długość (ewentualnie min. światło poziome). Na rysunku
podano tylko min. rzędna spodu konstrukcji oraz szerokość mostu.
Odpowiedź Zamawiającego: Most należy wykonać jako obiekt technologiczny. Wykonawca
opracuje i złoży do Powiatu stosowny wniosek na realizację mostu technologicznego. Do
koncepcji mostu technologicznego przyjęto most jednoprzęsłowy o świetle 13,95 m, tj. przy
wykorzystaniu belek przęsła środkowego.

Pytanie nr 4. Prosimy o wyjaśnienie jakiej długości maja być grodzice (ścianka szczelna
tracona wokół przyczółka od strony Kobylnicy oraz wokół filarów). Projekt podaje długość
L=9m, natomiast wg przedmiaru grodzice mają długość 6m.
Odpowiedź Zamawiającego: Długość grodzic wynosi 9,00 m.

Pytanie nr 5. Prosimy o podanie informacji z jakich grodzic ma być wykonana ścianka szczelna
(minimalny wymagany wskaźnik wytrzymałości ścianki).
Odpowiedź Zamawiającego: Zastosować minimum grodzice G62.

Pytanie nr 6. Prosimy o zamieszczenie schematu łożyskowania, wraz z podaniem sił
działających na łożyska.
Odpowiedź Zamawiającego: Przyjąć łożyska jednokierunkowo przesuwne lub
nieprzesuwne.
Reakcja: R = 700 kN
Siła pozioma H = 30 kN
Współczynnik tarcia w łożyskach ruchomych przy przesuwie od temperatury max. 0,05.
Uwaga: w przypadku zastosowania innej konstrukcji niż w dokumentacji siły działające na
łożyska należy przyjąć z obliczeń konstrukcji zamiennej .

Pytanie nr 7: W nawiązaniu do treści SIWZ odnośnie wniesienia wadium w innej formie niż
pieniężna czy Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym? Gdyż z uwagi na zaistniałą sytuację z szerzącą się epidemią
występują trudności w uzyskaniu i podpisaniu przez bank gwarancji w formie papierowej. Jeżeli
tak, to prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostarczenia
elektronicznego dokumentu (np. poprzez email).
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji
bankowej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zapis dotyczący złożenia dokumentu
w formie elektronicznej wraz z podaniem adresu email, na który należy go przesłać został
zawarty w SIWZ na str. 13.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Powiat
Lubaczowski modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert, Punkt 9.17. ofert otrzymuje
brzmienie:
9.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem
terminu otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące
oznaczenia:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY>
POWIAT LUBACZOWSKI
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
„Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R
Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km
5+587”
Oferta - nie otwierać przed: 29-07-2020 r. godz. 10:30

2. Rozdział 10. Składanie i otwarcie ofert, punkty 10.1 i 10.3 otrzymują brzmienie:
10.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godziny
10:00 w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
w Sekretariacie (pok. nr 9). Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
- od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00.
10.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 10:30 w Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w pok. nr 15.
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